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LEGISLAÇÃO 

 
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 
 

5 a 9 de Dezembro  
 

Agricultura 

 

Portaria n.º 97/2011, de 7 de Dezembro 

 

Atribui uma indemnização aos produtores da 

Região Autónoma dos Açores, detentores de 

uma quota leiteira a título de entregas e/ou de 

vendas directas de leite de vaca, que se 

comprometam a abandonar definitiva e 

integralmente a produção de leite até ao dia 31 

de Março de 2012. 

JO – I Série – N.º 171 – 07.12.2011 

 

Consumidor 

 

Resolução da Assembleia da República 

n.º 149/2011, de 9 de Dezembro 

 

Recomenda ao Governo o aprofundamento 

do regime legal que regula a actividade 

prestamista, a intensificação e o 

alargamento dos actos fiscalizadores e a 

disponibilização de informação no âmbito da 

defesa do consumidor. 

DR – I Série – N.º 235 – 09.12.2011 

 

Contratação Pública 

 

Declaração de Rectificação n.º 33-

A/2011, de 5 de Dezembro 

 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 

de Outubro, do Ministério da Defesa 

Nacional, que aprova o regime jurídico da 

contratação pública nos domínios da defesa 

e da segurança, transpondo a Directiva n.º 

2009/81/CE, do Parlamento e do Conselho, 

de 13 de Julho, relativa à coordenação dos 

processos de adjudicação de determinados 

contratos de empreitada, contratos de 

fornecimento e contratos de serviços por 

autoridades ou entidades adjudicantes nos 

domínios da defesa e da segurança, e que 

altera as Directivas n.os 2004/17/CE e 

2004/18/CE, publicado no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 192, de 6 de 

Outubro de 2011. 

DR – I Série – Suplemento - N.º 232 – 

05.12.2012 

 

Cultura 

 

Decreto-Lei n.º 115/2011, de 5 de 

Dezembro 

 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

309/2009, de 23 de Outubro, que 

estabelece o procedimento de classificação 

dos bens imóveis de interesse cultural, bem 

como o regime das zonas de protecção e do 

plano de pormenor de salvaguarda. 

DR – I Série – N.º 232 -05.12.2011 

 

Incentivos 

 

Resolução n.º 149/2011, de 9 de Dezembro 

 

Aprova o Regulamento do Concurso Regional 

de Empreendedorismo. Revoga a Resolução n.º 

55/2008, de 11 de Abril. 

JO – I Série – N.º 172 – 09.12.2011 

 

Licenciamento Actividades 

 

http://www.ccah.eu/ficheiros/circulares/1324310050.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.235&iddip=20111881
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.235&iddip=20111881
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.232S01&iddip=20111867
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.232S01&iddip=20111867
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20111561
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2009&id=309L0081
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2004&id=304L0017
http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2004&id=304L0018
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.232&iddip=20111859
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.232&iddip=20111859
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20093048
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20093048
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Decreto Legislativo Regional n.º 

34/2011/A, de 6 de Dezembro 

 

Terceira alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 37/2008/A, de 5 de Agosto, que 

estabelece o regime jurídico de actividades 

sujeitas a licenciamento das câmaras 

municipais na Região Autónoma dos 

Açores. 

DR – I Série – N.º 233 – 06.12.2011 

JO – I Série – N.º 171 – 07.12.2011 

 

Seguros 

 

Norma regulamentar do Instituto de 

Seguros de Portugal n.º 10/2011-R, de 

6 de Dezembro 

 

Estabelece os índices trimestrais de 

actualização de capitais para as apólices do 

ramo «Incêndio e elementos da natureza» 

com início ou vencimento no 1.º trimestre de 

2012. 

DR – II Série – N.º 233 – 06.11.2011 

 

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1264/2011 da Comissão, de 5 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1268/2011 da Comissão, de 6 de 

Dezembro 

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1279/2011 da Comissão, de 8 de 

Dezembro 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1289/2011 da Comissão, de 9 de 

Dezembro 

 

Estabelece os valores forfetários de importação 

para a determinação do preço de entrada de 

certos frutos e produtos hortícolas.  

 

Regulamento nº 3 da Comissão Económica 

das Nações Unidas para a Europa 

(UNECE) 

 

Disposições uniformes relativas à homologação 

de dispositivos retrorreflectores para veículos a 

motor e seus reboques.  

 

Regulamento nº 28 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) 

 

Prescrições uniformes relativas à homologação 

de avisadores sonoros e de veículos a motor no 

que se diz respeito aos respectivos sinais 

sonoros.  

 

Regulamento nº 48 da Comissão 

Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE) 

 

Prescrições uniformes relativas à homologação 

de veículos no que diz respeito à instalação de 

dispositivos de iluminação e sinalização 

luminosa.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1267/2011 da Comissão, de 6 de 

Dezembro 

 

Altera o Regulamento (CE) nº 1235/2008 que 

estabelece normas de execução do 

Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho no 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.233&iddip=20111873
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2011.233&iddip=20111873
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20082101
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20082101
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=233.2011&iddip=2011071400
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=233.2011&iddip=2011071400
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=233.2011&iddip=2011071400
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:322:0009:0010:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:322:0009:0010:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:324:0023:0024:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:324:0023:0024:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:327:0056:0057:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:327:0056:0057:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:328:0043:0044:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:328:0043:0044:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:323:0001:0032:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:323:0033:0045:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:323:0046:0152:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:324:0009:0022:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:324:0009:0022:PT:PDF
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que respeita ao regime de importação de 

produtos biológicos de países terceiros.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1269/2011 da Comissão, de 6 de 

Dezembro 

 

Altera os preços representativos e os direitos de 

importação adicionais de determinados produtos 

do sector do açúcar fixados pelo Regulamento 

de Execução (UE) nº 971/2011 para a 

campanha de 2011/12.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1270/2011 da Comissão, de 6 de 

Dezembro 

 

Fixa uma percentagem de aceitação para a 

emissão dos certificados de exportação, 

indefere os pedidos de certificados de 

exportação e suspende a apresentação dos 

pedidos de certificados de exportação de açúcar 

extraquota.  

 

Regulamento (UE) nº 1276/2011 da 

Comissão, de 8 de Dezembro 

 

Altera o anexo III do Regulamento (CE) nº 

853/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que se refere ao tratamento para 

eliminar parasitas viáveis em produtos da pesca 

destinados ao consumo humano.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1277/2011 da Comissão, de 8 de 

Dezembro 

 

Altera o anexo I do Regulamento (CE) nº 

669/2009 da Comissão que dá execução ao 

Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que respeita aos 

controlos oficiais reforçados à importação de 

certos alimentos para animais e géneros 

alimentícios de origem não animal.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1280/2011 da Comissão, de 8 de 

Dezembro 

 

Altera os preços representativos e os direitos de 

importação adicionais de determinados produtos 

do sector do açúcar fixados pelo Regulamento 

de Execução (UE) nº 971/2011 para a 

campanha de 2011/12.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1288/2011 da Comissão, de 9 de 

Dezembro 

 

Relativo à comunicação dos preços de venda 

por grosso das bananas no âmbito da 

organização comum dos mercados agrícolas.  

 

Regulamento de Execução (UE) nº 

1290/2011 da Comissão, de 9 de 

Dezembro 

 

Altera os preços representativos e os direitos de 

importação adicionais de determinados produtos 

do sector do açúcar fixados pelo Regulamento 

de Execução (UE) nº 971/2011 para a 

campanha de 2011/12.  

 

http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:324:0025:0026:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:324:0025:0026:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:324:0027:0027:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:324:0027:0027:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:327:0039:0041:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:327:0039:0041:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:327:0042:0048:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:327:0042:0048:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:327:0058:0059:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:327:0058:0059:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:328:0042:0042:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:328:0042:0042:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:328:0045:0046:PT:PDF
http://legix.priberam.pt/tabid/467/Default.aspx?uri=OJ:L:2011:328:0045:0046:PT:PDF

